
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๑๓๔๘ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๒. อาจารย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์  รองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๓. อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย   เลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๔. อาจารย์ วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์  ผู้ช่วยเลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๕. อาจารย์ อดิศร ถมยา   กรรมการสาขาวิชาการเทคโนโลยีพลังงาน 

๖. นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและ 

 พัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 

เริ่มการประชุม ๑๖.๐๐ น. 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งที่มาความส าคัญ            

และวัตถุประสงค์การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑.  การส่งมคอ.๓ รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้แจ้งถึงบันทึกข้อความ เรื่อง การแจ้งส่ง มคอ.๓ ภายใน

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยรวบรวมไฟล์ทั้งหมดให้แก่ นางสาวอันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์ เป็นผู้รวบรวมและบันทึก

ข้อมูลลงแผ่นซีดี เพื่อส่งให้แก่คุณลาวัลย์ ศรีเดช เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน

ล าดับต่อไป 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 

 

 



๒ 

 

 ๑.๒.  การรายงานตัวของนักศึกษาปี ๒๕๕๘ รอบรับตรงของมหาวิทยาลัย 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวถึงการรายงานตัวของนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รอบรับตรงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียนมารายงานตัวในวันที่ ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ดังกล่าวทั้งหมด ๕ คน จากผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อทั้งหมด ๑๒ คน ซึ่งนักเรียนที่มารายงานตัวนั้นมาจาก

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ, โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา, โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง ,และโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ส่วนโรงเรียนที่เหลือที่ไม่มารายงานตัวในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนของ

โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง โดยในการรายงานตัวที่ผ่านมานั้น นักเรียนที่เข้ารับการรายตัว ต้องจ่ายค่ารายงานตัว 

จ านวน ๒,๒๐๐ บาท/คน ซึ่งหลังจากการรายงานตัวดังกล่าวที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาฯ ได้ส่งเอกสาร

ทุนการศึกษาประจ าสาขาและจะมีการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้ารับทุนอีกครั้ง ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และ

ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครอีกรอบในระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๓.  ทุนการศึกษาจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้แจ้งถึงทุนการศึกษา จ านวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท จ านวน     

๑ ทุน ที่ได้รับจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ซึ่งการจะเบิกทุนออกมาต้องท า

บันทึกข้อความพร้อมระบุชื่อนักศึกษาลงไปโดยตรง ซึ่งนักศึกษาที่จะได้รับทุนนี้ ต้องคัดเลือกอีกทีในภายหลัง 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๔.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้กล่าวถึงเอกสารการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร    

ที่ได้มาจากคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสินจะเป็นทางผลลัพธ์ของการ

ด าเนินงานได้แก่ การวัดผลที่มาจากตัวนักศึกษา ,ศักยภาพของอาจารย์ ,ผลงานวิจัยและวิชาการ เป็นต้น        

จึงอยากจะขอความร่วมมือในการน าส่งข้อมูลในส่วนของผลงานของคณาจารย์ เพ่ือน าไปอ้างอิง และน าขึ้นใน

เว็บไซต์ของสาขา และในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ จะมีการอบรมประกันคุณภาพ จึงอยากจะขอความ

ร่วมมือในการเข้ารับฟัง ส าหรับคณาจารย์ที่มีการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถจัดกิจกรรมการ



๓ 

 

เรียนการสอนได้ตามปกต ิโดยภายหลังจากจัดการสอนแล้วให้เข้าร่วมการประชุมโดยทันที เพื่อรับรู้และรับทราบ

สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อในระดับสาขาต่อไป 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑.  โครงการมะเยาหิน ของอาจารย์วราคม วงศ์ชัย 

 อาจารย์วราคม วงศ์ชัย ได้รายงานถึงการท างานของโครงการ ซึ่งแบ่งผลการส่งรายงานออกเป็น ๓ ครั้ง 

และช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา ได้ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ ไปเรียบร้อยแล้ว ก าลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ

อยู่ และภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ มีก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ และช่วงก่อนเดือนมีนาคม เป็น

ช่วงปิดโครงการ ซึ่งการด าเนินงานในการส ารวจนั้นแล้วเสร็จได้ประมาณ ๔๐% ยังเหลืออีกประมาณ ๖๐%  ของ

การส ารวจ ซึ่งต้องลงพ้ืนที่จริงในการท างาน และในสัปดาห์หน้าจะน าน้ ามันที่ได้จากการหีบไปทดสอบกับ

เครื่องยนต์ภายในห้องทดลอง เพ่ือตรวจสอบสมรรถนะต่อไป 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

๔.๒.  เครื่องผลิตไบโอดีเซล ณ สถานีต ารวจภูธารเมืองล าปาง ของอาจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ 

 อาจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ได้สอบถามและเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจภูธรเมืองล าปาง ท าให้

ทราบว่าทางสถานีต ารวจภูธรเมืองล าปางนั้น มีเครื่องผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อผ่านทางกรมและ

น ามาติดตั้งให้ผลิตและทดลองใช้กับรถราชการ แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว เนื่องจากไม่มีความรู้ความช านาญ 

หากทางสาขามีความสนใจจะเข้าไปดูงานเบื้องต้นสามารถ ประสานผ่านทางอาจารย์วศิน์วิโรตม์ได้ 



๔ 

 

 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอพิจารณา 

๕.๑.  แนวทางการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งรหัส ๕๗ และ ๕๘ 

 เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประจ าสาขานั้นท าให้เกิดการลาออก

ของนักศึกษาบางส่วนหลังจากได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่แรกเข้า ดังนั้นทางสาขาวิชาจึงอยากเปลี่ยนกระบวนการ

จัดสรรทุนและมอบให้แก่นักศึกษาประจ าสาขาใหม่ โดยอาจจะผ่านการคัดเลือกต่างๆ เพื่อให้เข้าเกณฑ์ในระดับ

ที่ทางสาขาก าหนด โดยอาจารย์อดิศร ถมยาได้เสนอให้ การรับทุนของนักศึกษาแรกเข้านั้นให้อิงทุนของกยศ. 

เป็นหลัก โดยเมื่อนักศึกษานั้นชั้นปีที่ ๒ ให้ผลักดันเข้าสู่ทุนมหาวิทยาลัย, และทุนในหน่วยงานรัฐต่างๆ ร่วมกับ

โครงการของสาขาวิชา เพ่ือให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 
 

มติที่ประชุม 

 เห็นควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มี 
 

ปิดประชุม ๑๗.๐๐ น. 

 

นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์      อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 

   ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทาน 


